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Sammanfattning 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats 

som skall stärka och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle 

(Lpfö98). Syftet med denna studie är att jag med detta som utgångspunkt har tittat närmre på 

förskolelärares egna tankar och funderingar kring detta, hur förskolelärare känner inför de 

mångkulturella direktiven som läroplanen anger och hur de tycker att man rent praktiskt skall 

uppfylla dessa mål. Studien tar även upp hur förskolelärarna upplever sina egna kunskaper 

för att bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras kulturer och 

värderingar.  

Det är en kvalitativ studie där fyra intervjuer har gjorts med slumpvalda förskolelärare från en 

förutbestämd stadsdel. I studien framkom att samtliga förskolelärare ser att förskolan besitter 

en mångfald som de ser positivt på. Denna mångfald ställer krav på en interkulturell 

pedagogik hos förskolelärarna, för att man på ett mer effektivt och medvetet sätt skall kunna 

arbeta för de mångkulturella direktiven som anges i Lpfö98. 

Slutsatserna av studien är att förskolelärarna upplever ett behov av fortbildningar i strävan 

mot ett mer interkulturellt förhållningssätt. Vad gäller att förskolan skall förbereda barnen för 

ett mer internationaliserat samhälle, som Lpfö98 omtalar, anser informanterna att det 

viktigaste är att hela tiden lyfta olikheter och dess positiva innebörd. En annan viktig sak är 

att acceptera och visa respekt för varandras olikheter. För att kunna arbeta för detta ansåg de 

sig behöva mer tid och mindre barngrupper, för att ha möjlighet till att snappa upp barnens 

egna tankar och funderingar och ha tid till diskussion kring detta. Inte förrän då kan det 

interkulturella arbetet genomsyra det fortlöpande verksamheten. 

Det gäller att hitta ett arbetssätt som fungerar i arbetslaget och för den specifika barngruppen. 

Man måste arbeta mer medvetet med läroplanen och dess mångkulturella direktiv samt 

diskutera läroplanen mer aktivt i arbetsgruppen för att kunna bryta ner den till en mer 

praktiskt nivå. På det sättet blir det möjligt att lyfta läroplanen till ett mer medvetet plan.  

 

Nyckelord: 

Förskolan, Läroplanen, Interkulturell pedagogik, Internationalisering, Mångfald, Kultur  
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Abstract 

In the teachers´ plan for preschool (Lpfö98) the preschool is described as a social and cultural 

meeting point that shall prepare the children for an international society. The aim of this 

study is to use this as a starting point for a closer investigation of the preschool teachers’ own 

thoughts about this. Furthermore, studies have been made on how the preschool teachers feel 

about these multicultural directives, and how they think they can practically fulfill their goals. 

The study also covers the preschool teachers´ experience and their own knowledge when it 

comes to work for a cultural understanding among the children, in order for them to develop 

their own ability to understand and have empathy for other cultures and valuations.   

It is a qualitative study where four interviews have been made with random preschool 

teachers from a predetermined section of a city. It emerged in the study that all the preschool 

teachers perceive that the preschool possesses a multitude of people, which they consider 

very positive. This multitude of people demands an intercultural pedagogy among the 

preschool teachers, so that they can work in a more effective and deliberate way with the 

multicultural directives of lpfö98. 

The conclusions of this study are that the preschool teachers experienced a need of further 

education in ambition to strive for a more intercultural way of teaching. When it comes to the 

preschool preparing the children for a more international community, according to lpfö98, the 

informants consider lifting differences and it´s positive meaning the most important issue. 

Another important thing is to accept and show respect for each other’s differences.  To be 

able to do this they would need more time and smaller groups of children. This in order to 

have a possibility to reach the children’s own thoughts and ideas and also get time to have a 

discussion around it. Then the intercultural work could be a part of the daily work.  

It´s all about finding a way of work that is suitable for the staff and the specific group of 

children. One have to work more deliberately with the teachers´ plan and it´s multicultural 

directive and discuss the plan more actively among colleges to break it into a more practical 

meaning. That way it will be possible to lift it to a more conscious level.  

Key words 

Preschool, Teachers´ Plan, Intercultural Pedagogy, International Development, Multicultural, 

Culture  
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1. Inledandebakgrund 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) ställer det svenska samhällets internationalisering 

höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Man hävdar att förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 

denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Enligt Lpfö98 skall medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 

bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar.  

Hur upplever förskolelärarna dessa mångkulturella direktiv som finns i lpfö98? Ser de själva 

förskolan som en social och kulturell mötesplats? Anser de att det är deras uppgift att 

förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle? Att det är deras uppgift 

att arbeta för en medvetenhet hos barnen om deras egen och andras kultur? Känner lärarna 

själva att de har rätt eller tillräcklig kunskap för detta? Ser de något hinder i detta arbete, att 

uppfylla läroplanens mångkulturella direktiv? 

 

1.1 Disposition  

Först kommer en bakgrund att ges, för att få en grund i det aktuella ämnesområdet. En 

redovisning ges för vad som står i läroplanen angående de mångkulturella direktiven, som 

ligger till grund för förskolans arbete. Därefter ges en kort beskrivning av de definitioner som 

är återkommande i själva resultatdelen och som är centrala i ämnet. Sedan kan man läsa en 

redogörelse för den metod som använts. Jag har sedan valt att föra en resultatdiskussion där 

jag utgår ifrån den insamlade empirin och jämför och diskuterar detta med vad litteraturen 

säger. För att knyta samman allt detta ges avslutningsvis en sammanfattande slutsats.  

 

1.2  Lpfö98 

Lpfö98 står för 1998 års läroplan för förskolan. Läroplanen samt skollagen är nationella 

styrdokument som styr skolverksamheten. Läroplanen bygger på skollagen och är en 

förordning med bindande föreskrifter som är utfärdad av regeringen. Läroplanen skall styra 

förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten.  
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Staten anger de övergripande målen och riktlinjerna för förskolan, det är dock upp till 

kommunerna att svara för genomförandet. Det är upp till de professionella som arbetar i 

förskolan att planera för hur man skall uppnå dessa mål och riktlinjer då läroplanen inte anger 

detta. Målen är i förskolans läroplan utformade som mål att sträva mot. Målen anger 

inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling 

(Regeringskansliet, 1998).   

För att läroplanens mål skall uppfyllas krävs en väl utbildad personal som får möjlighet till 

den kompetensutveckling och det stöd som krävs för att de professionellt skall kunna utföra 

sitt arbete. Det är kommunen som huvudman för verksamheten som har ansvaret för detta 

(Regeringskansliet, 1998). 

I läroplanen anges det vissa mångkulturella direktiv, det står att ”den växande rörligheten 

över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter 

att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (Lpfö98: s.4). 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 

andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar”(Lpfö98: s.5). Förskolan skall även sträva efter att varje barn känner 

delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. 

Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt utvecklas (Lpgö98). 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. På sidan 5 kan man fortsätta läsa 

att; ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper – från en generation till nästa” (Lpfö98).  
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1.3 Definitioner 

När jag bestämde mig för att skriva inom detta ämnesområde så kände jag en viss osäkerhet 

inför alla begrepp och dess definitioner. Men efter att ha satt mig in i litteraturen känndes det 

bättre då det visade sig att det jag kände är något som de flesta författare inom detta område 

känner. Det finns många olika begrepp inom detta område, inom det 

mångkulturella/interkulturella kunskapsfältet, begrepp som mångkultur, interkulturell, 

multikulturell, flerkulturell, flerspråklig, internationalisering och globalisering. De används 

parallellt och överlappande utan att några tydliga definitioner och skillnader görs (Lunneblad, 

2006: s.21).  

I och med att detta område innebär en hel del oklara definitioner så tycker jag att det kan vara 

värt att nämna att mina informanter knappt använde sig av ordet invandrare utan de sa ”med 

annan kulturell bakgrund” eller ”från ett annat land än Sverige”. Det framkom även i två av 

de fyra intervjuerna att de tyckte det var svårt att veta hur de skulle formulera sig. Vilket är 

fullt förståligt då det inte finns några tydliga definitioner på begreppen. 

Jag har valt att ta upp två begrepp, kultur och interkulturell pedagogik, som är återkommande 

i denna text och centrala för ämnesområdet. 

 

1.3.1 Kultur 

Med kulturella bakgrunder hänsyftas vanligen till etniska kulturer (Lahdenperä, 2004), men 

det finns många olika definitioner av kulturbegreppet. Kultur behöver inte ha med etnicitet att 

göra (Andersson och Refinetti, 2001: s.10-11). Idag talar man mycket om att det är den 

antropologiska synen på kultur som gäller, vilket har med värderingar, vanor och vardagsliv 

att göra (Andersson och Refinetti, 2001: s.10). Eriksen (2004) definierar den antropologiska 

synen på kultur som de förmågor, föreställningar och beteenden som människor tillägnat sig 

som medlemmar av ett samhälle. 

Kultur ses ur en antropologisk vinkel som något som människan skapar och något som skapar 

människan, som medlem i ett samhälle eller grupp (Hannerz, 1992). Kultur förklaras som en 

pågående process som tar plats i möten (Hannerz, 1992, Geertz, 1973, Eriksen, 2004). ”En 

kultur omfattar de mer eller mindre sammanhängande och varaktiga inställningar, 



9 

 

föreställningar, kunskaper, värderingar och andra idéer som överförs och delas inom ett 

samhälle eller en grupp” (Hannerz, 1983: s.143).  

I Geertz välkända bok "The Interpretation of Cultures" (1973) beskriver han kultur som ett 

system av ärvda begreppsbilder som utrycks i symboliska former genom vilka människor 

kommunicerar, förevigar och utvecklar deras kunskap om och attityder gentemot livet. 

”Kulturen är ett gemensamt medvetande, som människor gör tillgängligt genom att på olika 

sätt kommunicera med varandra” (Hannerz, 1983: s.15). Detta gemensamma medvetande har 

mycket att göra med vår förmåga att skapa och bruka symboler (Hannerz, 1983: s.15).  

Människor lär sig genom kulturen, det man lär sig och hur man lär sig detta är kulturellt 

betingat. Vi tolkar världen utifrån de kunskaper vi har lärt oss, vilket gör att vi i möten med 

andra ser personen med våra egna glasögon och utifrån vårt egna perspektiv (Lahdenperä, 

2004: s.46). Enligt kulturrelativisten ger kulturer uttryck för mer eller mindre entydiga 

normer och värderingar. Dessa normer och värderingar är något som man introduceras i 

genom sina medmänniskor (Roth, 1996: s.41-50). Mångfalden gör det nödvändigt att 

ifrågasätta sin kultur vad gäller tysta värderingar och normer (Falsafi, 2004: s.56). Självklart 

är man påverkad av den kultur man vuxit upp i, religion och språk, men det är ingenting som 

är oföränderligt utan det förändras i mötet med andra människor (Andersson och Refinetti, 

2001: s.12). 

I och med att förskolan besitter en mångfald som gör det nödvändigt att ifrågasätta sin kultur 

är det viktigt att förskolelärare är medvetna om att man ser personer och situationer utifrån 

sitt egna perspektiv och sina egna glasögon. Detta för att kunna arbeta för att barnen skall 

utveckla en medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur, och på så 

vis förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Ingela Olsson (2007) ger en 

förklaring på detta; 

Citat Ingela Olsson (2007) 

Kultur är inte bara olika matvanor, musik eller danser. Kultur är våra djupast liggande 

värderingar och normer. När vi uppfostrar våra barn överför vi den kultur vi själva bär på. 

Vårt förhållningssätt kan därför se mycket olika ut, beroende på vilken bakgrund vi har.  

Det som är normalt att överföra till ett barn för en grupp människor, kan te sig fullkomligt 

onormalt för en annan. 
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Att arbeta med barn från andra länder ställer därför stora krav på kunskap om både den 

egna och andras kultur och förståelse för olika sätt att vara ”normal” på. 

 

1.3.2 Interkulturell pedagogik 

Lahdenperä (2004) förklarar interkulturell pedagogik som ett övergripande begrepp som 

innefattar interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning 

och mångkulturell skolutveckling. Därför har jag också valt att använda mig av denna term 

”interkulturell pedagogik” då jag kommer att behandla flera av de olika innebörderna. 

För att riktigt förstå vad som menas med interkulturell pedagogik måste termen interkulturellt 

förklaras. Lahdenperä (2004) förklarar interkulturellt som en term som tyder på en process 

som är gränsöverskridande. Det handlar om interaktion och ömsesidighet samt ömsesidiga 

kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten (Lahdenperä, 2004). Denna läroprocess 

förväntas leda till en bättre förståelse för både den egna kulturen och varandras kulturer, men 

också för bättre relationer mellan de olika parterna som ingår i denna process (Andersson och 

Refinetti, 2001: s.13).  

 Interkulturell undervisning gäller alla elever, det är inte ett ämne utan ett förhållningssätt 

som skall anpassas i alla ämnen och prägla all verksamhet i skolan. De säger att den 

interkulturella undervisningen skapar förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i 

klassen, skolan och närsamhället. Den interkulturella undervisningen startar en process, en 

process på väg mot samhörighet mellan grupper inom det svenska samhället och mot 

internationell solidaritet (Andersson och Refinetti, 2001: s.12). 

Bozarslan ger ett exempel som förtydligar vad man menar när man talar om att det 

interkulturella arbetet skall genomsyra hela arbetet. Exemplet lyder: ”det finns saker som vi 

pedagoger inte vill att barn gör. Det är bättre att säga ”jag vill inte att du gör så för att…” 

istället för att bara säga ”man gör inte så!” (2001: s.27). Ett annat exempel taget från 

Lunneblads (2006) studie är när ett barn frågar läraren varför inte han kan få den 

köttfärssåsen som Lisa har fått. Istället för att förklara varför Lisa endast äter nötkött och inte 

fläskkött så svarar läraren helt enkelt att det är nästan samma, så ät din köttfärssås. Här ser 

jag att det skulle vara ett gyllene tillfälle till att ge förklaringar som bidrar till en större 

kulturell (religiös) förståelse. 
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Bozarslan (2001: s.27-31) hävdar att om man suddar ut olikheterna så blir de som farliga 

avvikelser och det blir då svårt att vara stolt över dem och visa dem öppet. ”Det handlar om 

möten mellan människor som är lika men ändå olika” (Bozarslan, 2001: s.20). Hon lyfter 

verkligen fram vikten av att visa på olikheter men att det samtidigt är lika betydelsefullt att 

framhålla likheterna. 

 När man talar om att lyfta fram olikheter så skulle jag vilja lägga in ett citat som Lunneblad 

(2006: s.24) har med från Brantefors (1999: s.6) ”När vi exempelvis upphöjer olikheten som 

norm i samhälle (skola), så kan man ställa sig frågan vilken olikhet och för vem?” Det är 

viktigt att vara medveten om att vad som är ”normalt” för en situation i en kulturell kontext 

behöver inte vara ”normalt” för en annan (Lahdenperä, 2004: s.42).  En annan viktigt punkt 

att vara medveten om enligt Lahdenperä (2004: s.51) är att ”man måste känna sig själv innan 

man förstår den andre…”. Det gäller att skapa sig en medvetenhet om den egna kulturen för 

att lättare kunna förstå den andras kultur (Lahdenperä, 2004). 

 

1.4 Syfte och problemformuleringar 

I dagens styrdokument (Lpfö98) beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats 

som skall stärka och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle 

(Lpfö98). Jag vill med det som utgångspunkt titta närmre på förskolelärares egna tankar och 

funderingar kring detta. 

• Hur känner förskolelärare inför de mångkulturella direktiven i läroplanen? 

• Hur tycker förskolelärarna att man rent praktiskt skall uppfylla dessa mål? 

• Hur ser förskolelärare på sin egen roll i att förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle? 

• Hur upplever förskolelärare sina egna kunskaper för att möta de krav som ställs på dem i 

läroplanen, vad gäller förskolan som en arena för att bidra till att barnen utvecklar sin 

förmåga att förstå och leva sig in i andras kulturer och värderingar? 

 

 

 



12 

 

2. Metod 

Detta är en kvalitativ studie där jag vill titta på vad förskolelärarna själva känner och tycker 

inför läroplanens mångkulturella direktiv, samt hur de ser på sin egna roll i detta. För att få 

fram detta har halvstrukturerade intervjuer gjorts för att kunna hålla en så pass öppen dialog 

som möjligt. 

 

2.1 Intervjuguide 

Efter ett första utkast av frågeguiden och diskussion med handledare valde jag att ta bort 

begreppet ”kultur” och istället skriva ut mer specifikt vad jag menade i just den frågan. 

Intervjufrågorna bör vara enkla (Kvale, 1997: s.123) jag valde därav att inte använda mig av 

ord som kan uppfattas som svåra så som kultur och interkulturell pedagogik i 

intervjufrågorna och under intervjun, då dessa ord kan ge en osäkerhet hos informanten. 

Begreppen kan även ha olika innebörder hos folk.  

Det är viktigt att tänka på vad för konsekvenser intervjun har på undersökningspersonerna i 

fråga om till exempel stress under intervjun och förändringar i självuppfattningen (Kvale, 

1997: s.106-109). Vid kvalitativa intervjuer gäller det också att visa sig intresserad och inte 

uppfattas som ett hot (Repstad, 1999: s.62). Då ämnet kan uppfattas som en kunskapskontroll 

försökte jag att klargöra för mina informanter innan intervjuns start att det inte finns några 

rätt eller fel svar på frågorna utan att det var deras egna tankar och funderingar som jag ville 

höra. För att på så vis undgå en negativ känsla hos informanten.  

Intervjuguiden är en halvstrukturerad form av intervju, den ger en översikt över de ämnen 

som ska täckas och förslag till frågor. En halvstrukturerad intervju ger en möjlighet att göra 

förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren 

från den intervjuade (Kvale, 1997: s.121-117). Intervjuguiden bör justeras några gånger efter 

gjorda intervjuer då det kan visa sig att vissa frågor är överflödiga och ger upphov till nya 

(Repstad, 1999: s.65).  

Efter att ha genomfört den första intervjun ansåg jag att det fanns ett behov av att arbeta om 

frågeguiden något (se bilaga 1), då informanten kände att vissa frågor var en aning svåra att 

förstå. Jag försökte därmed att omformulera dessa frågor i ett försök att få dem ännu 
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tydligare. Informanten ansåg även att frågorna kändes stora. Jag valde därför (efter 

rådgivning med handledare) att ge frågeguiden till de resterande tre informanterna någon dag 

i förväg, för att på så vis ge dem möjligheten till att fundera över frågorna. I och med att det 

är frågor om ens tankar och åsikter kan det kännas bra för informanten att ha fått möjlighet att 

tänka på sina svar något innan och förhoppningsvis kunna ge ett fylligare svar. Detta innebar 

dock ingen hårdare struktur och band till frågeguiden. Under intervjuerna utgick jag från 

intervjuguden för att täcka alla de områdena som jag tänkt, men lät den specifika intervjun 

leda ordningen av frågorna och individuella följdfrågor ställdes för att fånga upp det som 

berättades.  

Platsen där intervjun sker kan påverka resultatet av en intervju. Det skall vara en neutral plats 

där informanten känner sig hemma. Det kan med fördel vara på deras arbetsplats eller deras 

egna bostad (Repstad, 1999: s.72). Tre av de fyra intervjuerna genomfördes i personalrummet 

på respektive arbetsplats. Den fjärde intervjun hölls i informantens hem. 

 

2.2 Informanter  

Fyra förskolelärare intervjuades i en förbestämd stadsdel, utvalda via en ”grindvakt”. En 

grindvakt är av betydelse i denna studie då dennes tillstånd att genomföra denna studie krävs 

samt för att få kontaktuppgifter till rätt personer (Margot 1993). Efter en träff med 

grindvakten tillgavs jag en lista på ett antal namn och telefonnummet till olika förskolelärare. 

Därav slumpade jag fyra namn som sedan kontaktades via telefon. Alla de fyra första 

personerna som kontaktades ställde upp att delta i studien.  

 

2.3 Etiska överväganden  

Vad gäller det etiska är detta högst relevant i kvalitativa studier (Repstad, 1999: s.73- 68). 

Innan intervjun påbörjades gavs en kort bakgrund till intervjun samt syfte med intervjun. 

Informerat samtycke gavs av alla informanter vilket innebär att undersökningspersonerna 

deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst (Kvale, 1997: s.120). Denna 

information gavs först via telefon när den första kontakten skedde och sedan återigen vid 
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intervjutillfället. Information gavs även om informantens anonymitet innan påbörjad intervju 

(Repstad, 1999: s.73- 68).  

Att säkra anonymiteten i forskning betyder att privat data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Att skydda undersökningspersonernas 

privatliv genom att förändra namn och identifierade drag (Kvale, 1997: s.106-109). Samtliga 

informanters namn är i denna studie fiktiva. Jag har även valt att ej ge information om 

informanterna som kan ge en tolkning av vem informanterna är. Av konfidentialitetsskäl har 

även ett slumpmässigt val av förskolor skett och då en informant på vardera förskola.  

Oftast rekommenderas att man använder sig av bandspelare vid kvalitativa intervjuer. 

Intervjuaren kan då koncentrera sig på vad respondenten säger och inte enbart på att 

anteckna. Det blir då även lättare att fånga upp lösa trådar i svaren eller komma med 

uppföljningsfrågor samt vara mer uppmärksam på kroppsspråk och reaktioner (Kvale, 1997: 

s.147 och Repstad, 1999: s.71-72). En nackdel med bandspelare är dock att vissa informanter 

inte känner sig bekväma med den och blir hämnade och vill inte att man spelar in intervjun 

och då är det viktigt att respektera detta och förlita sig på minne och anteckningar (Repstad, 

1999: s.71-72). Endast en av de fyra informanterna kände sig obekväm med inspelningen. De 

resterande tre informanterna samtyckte att spela in intervjun vilket gjorde att jag kunde lägga 

mer fokus på sammanhanget, lyssnandet och att fånga upp det dem sa med passande 

följdfrågor. Det vanliga är att man skriver ut den bandade intervjun till en skriftlig text för att 

sedan göra analysen (Kvale, 1997: s.149) vilket även är gjort i detta fall.  

 

2.4 Verifiering 

Det som menas med verifiering är att fastställa intervjuresultatens generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. Validitet står för intervjuresultatets tillförlitlighet. Om en 

intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersökas. Generaliserbarhet är då 

man försöker fastställa det typiska, det allmänna, det vanliga det vill säga att ens resultat 

överensstämmer med samhället (Kvale, 1997: s.85-212). 

Vad gäller generaliserbarheten är det inte något som är aktuellt för denna studie då den endast 

består av fyra informanter. Det är dock ändå intressant att uppmärksamma att samtliga 

informanter var eniga om många punkter. Validiteten kan vara svår att avgöra i studier som 
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denna då det lätt kan vara att man säger en sak men själv gör något annat, och ger mer ideala 

svar. Det kan vara svårt att få fram en verklig bild av hur det fungerar på förskolan i 

praktiken. Detta kan endast fångas genom observationer, som tyvärr ej var möjligt i denna 

studie då den är på ett begränsat antal veckor. Fokuset i denna studie är dock informanternas 

egna tankar och funderingar kring läroplanens mångkulturella direktiv, jag ser därför inga 

problem i bristande validitet.  

Att jag istället för att använda mig av begrepp som kultur valde att formulera mig mer 

detaljerat i form av värderingar och olika sätt att leva, kan ha haft en betydelse för vad för 

svar informanten gav. Om jag istället använt mig av kultur begreppet hade jag kanske kunnat 

få andra svar. Jag inriktade även delvis diskussionen kring mångfalden på barnens 

bakgrunder som även det kan ha haft inverkan på informanternas svar, än vad de skulle ha 

gett för svar om jag endast höll mig till mångfaldsbegreppet.  

 

2.5 Analysmetod  

Innan analysen påbörjades gjordes en klarläggning av materialet, genom att eliminera 

överflödigt material som avvikelser och upprepningar, skilja mellan väsentligt och 

oväsentligt i förhållande till undersökningens syfte. Jag har försökt att beskriva och förstå de 

centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. När detta gjordes framkom 

följande områden som mer centrala än andra; mångfald, kultur, förskolan som en social och 

kulturell mötesplats, lärarnas roll, internationell förberedelse, mindre barngrupper och mer 

tid, arbetssätt, automatik, genomsyra verksamheten, kunskap samt läroplanen. Vad gäller den 

kvalitativa forskningsintervjun handlar det om att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997: s.34-171). Jag har därav 

utgått från informanterna i själva resultat delen. 

 

3. Resultatdiskussion  

Jag kommer härnäst att lägga fram det som har framkommit i studien i form av en diskussion 

mellan informanter, litteratur samt egen reflektion. Jag kommer att utgå från de områden som 

visade sig mest centrala i den insamlade empirin. Dessa områden är; mångfald, kultur, 
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förskolan som en social och kulturell mötesplats, lärarnas roll, internationell förberedelse, 

mindre barngrupper och mer tid, arbetssätt, automatik, genomsyra verksamheten, kunskap 

samt läroplanen. Men först en kort presentation av informanterna. 

 

3.1 Informanter 

Maria är 27 år och har arbetat som förskolelärare i ca ett år. Hon är ny examinerad 

grundskolelärare. Birgitta är 56 år och har arbetat i 30 år som förskolelärare och säger att hon 

fortfarande stortrivs med sitt arbete. Annika är 33 år har arbetat i nio år på ett flertal olika 

ställen, både kommunalt och kooperativ. Sabina, 48 år har arbetat i nästan 10 år arbetat som 

förskolelärare.  

 

3.2 Mångfald 

” Ja, självklart besitter skolan en mångfald då vi har 28 olika barn som kommer ifrån olika 

bakgrunder allihop” (Birgitta). 

Det var även någonting som Maria, Annika och Sabina kom fram till, att mångfald inte 

behöver ha med andra kulturer att göra, dock efter en längre eftertanke. Det första som de 

tänkte på vad gäller mångfald var att det handlade om personer från ett annat land än Sverige. 

När den mångkulturella förskolan diskuteras så kopplar man oftast den med förskolor där en 

stor del av barnen betraktas som invandrare (Lunneblad, 2006: s.22).  

Det man diskuterar idag är att se mångfalden hos alla individer. I ”Krock eller möte - om den 

mångkulturella skolan” (SOU, 1996: s.143) försöker man betona mångfalden som en 

dimension i all undervisning genom att klargöra att det i varje klassrum finns elever från 

olika kulturer och att det inte behöver betyda att man har många olika invandrargrupper i 

klassen. Varje elev har alla en egen kulturell bakgrund, med särskild familjehistoria, särskilda 

vanor och tankesätt som skiljer sig från kamraternas. Denna sammanförning av skillnader är 

mångkulturalitet (SOU, 1996: s.143, Falsafi, 2004: s.15). Vilket citatet från Birgitta här ovan 

också talar för.  

Denna syn på mångkulturalitet som man talar om i SOU kunde jag även se hos de övriga 

informanterna, trots att deras första tanke vad gäller mångfald gick till barn med en annan 
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kulturell bakgrund än Sverige. Det kom fram i en vidare diskussion om betydelsen om barns 

bakgrund att alla barn har olika bakgrunder, de kommer från olika familjer, olika 

samhällsklasser, olika kulturella bakgrunder. Att varje familj har en egen uppfostran, en egen 

kultur, ”en egen familjekultur” som Sabina utryckte sig. Sabina menade på att vi har alla 

olika kulturer ”…även om vi kommer från samma land så har vi olika kultur, det handlar om 

olika personer”. Sabina tog även upp att det är lätt att man generaliserar när man kommer 

från samma land. ”Man har samma kultur, språk och religion, men ändå så är var och en, en 

egen person som är uppväxt i en familj som har sin egen kultur, som påverkar uppväxten, 

tankarna och värdegrunden” förklarar Sabina. Lunneblad (2006) talar om alla barnens 

hemkultur som kan efterliknas med det Sabina menar med familjekultur. Begreppet 

hemkultur menar Lunneblad är en betydande faktor för att begreppsliggöra vad som menas 

med att arbeta med den kulturella mångfalden, för att komma ifrån fokuset på sambandet 

mellan mångfald och ”invandrare”. 

Alla informanterna såg mångfalden som något positivt, denna positiva syn på mångfalden har 

även har framkommit i andra studier (Andersson och Refinetti, 2001, Lunneblad, 2006, 

Gruber, 2007). Att ställa personer med annan bakgrund än svensk i centrum för 

mångfaldsdiskussionen medför en automatisk fokusering på den etniska kulturen (Falsafi, 

2004 s.57). 

 

3.3 Kultur 

Förskolan skall arbeta för en medvetenhet om det egna kulturarvet samt sträva efter att varje 

barn känner delaktighet i sin egen kultur. Förskolan skall även sträva efter en delaktighet i 

andras kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer som skall bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar 

(Lpfö98).  

Kulturen kan ibland vara en bakomliggande faktor i en konflikt då olika begrepp som till 

exempel familjebegrepp kan ha skilda betydelser i olika kulturer. De skilda betydelserna hos 

begreppen kan få till följd att parterna inte förstår varandras reaktioner i en konflikt (Roth, 

1996: s.74). Maria sa själv att hon inte har tänkt på att en konflikt kan ha berott på andra 

värderingar och en annan fostran som finns i hemmet. 
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Det kan vara värdefullt för lärare att känna till något om kulturen i det land som deras elever 

med utländsk bakgrund härstammar från, för att underlätta dialogen med föräldrarna. Man får 

dock vara försiktig med att inte individen hamnar i skymundan av den kultur som han eller 

hon tillhör (Falsafi, 2004: s.57-58). Sabina poängterade också det, ”vi måste skilja mellan 

kultur och person, det är inte samma sak”.  

Sabina menar på att det är viktigt att ha kunskap om andra kulturer då okunskap gör att man 

blir rädd och då kanske inte vågar ha den dialogen med föräldrarna som man önskar. Om man 

inte känner till kulturen så blir man mer försiktig, för att man är rädd att det kommer att dyka 

upp fördomar eller att man ska göra något fel. Birgitta tror att man är lite för feg för att fråga 

när man är nyfiken för att man är rädd att trampa folk på tårna eller att föräldrarna skall ta illa 

upp, och att man skall uppfattas som ifrågasättande. Sabinas erfarenhet, likt Birgitta och 

Annikas, är dock att folk gärna berättar om sig själva, barnet och familjen. I och med att man 

som förskolelärare har daglig kontakt med föräldrarna så är det viktigt att ha en bra relation 

och inte vara rädd. Om man har en förståelse för deras kultur underlättar det att hålla en 

dialog och skapa en relation med föräldrarna, framför Sabina. Man måste arbeta mera på 

kontakten med föräldrarna i en mångkulturell skola bekräftar även Andersson och Refinetti 

(2001). 

 

3.4 Förskolan som en social och kulturell mötesplats 

Dessa möten med både föräldrar och barn med olika kulturella bakgrunder talar för att 

förskolan är en social och kulturell mötesplats som också läroplanen hävdar, det är även 

något som förskolelärarna i denna studie anser. Birgitta, Sabina och Annika ser förskolan 

som en social och kulturell mötesplats då det är där som barn med olika bakgrunder möts, det 

är där konflikter och åsiktsskillnader kommer upp fast de är små. Sabina nämner även det att 

förskolan kanske är den första mötesplatsen, den första inblicken som nykomna till Sverige 

får av det svenska samhället.  

I förskolan kan barn få upptäcka och lära känna andras sätt att leva, tänka, se ut, andras än 

den egna familjens och umgängeskretsen (Norell, 1996: s.11). Eftersom varje familj lever på 

sitt sätt tycker Annika att förskolan har en viktig roll där att förklara att det finns olika sätt att 

tycka, tänka och leva.  
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Det är viktigt att tala om kulturella skillnader och olikheter i förskolan oavsett om man har 

många barn från olika kulturer eller inte (Norell, 1996: s17). Att alla förskolor skall arbeta för 

att förbereda barnen för en mer internationaliserad värld är något som alla informanterna är 

överens om. Maria säger ”Ja, oavsett hur den kulturella mångfalden ser ut på förskolan, även 

om det bara är svenska barn så är hela samhället mångkulturellt. Så det är jätteviktigt”. 

Förskolan har ett uppdrag som gäller oavsett barngruppens samman sättning (Norell, 1996: 

s.14). 

I och med att samhället består av en kulturell mångfald så krävs en större förståelse för olika 

kulturella identiteter. Särskilt lärare erfordras en större kulturell kompetens (Andersson och 

Refinetti, 2001: s.8). För att kunna bemöta den etniska och sociala mångfalden krävs en 

ömsesidig förståelse av varandras tankesätt (Sjögen, 200:1 s.5). 

 

3.5 Lärarnas roll 

Lärarnas roll är att förbereda barnen för ett liv i ett mångkulturellt samhälle (Andersson och 

Refinetti, 2001: s.5). Samtliga informanter ser att det är både föräldrarna och förskolans 

ansvar att arbeta för detta. Detta kan de göra menar Andersson och Refinetti både genom sitt 

förhållningssätt gentemot eleverna och genom sin undervisning (2001: s.5). 

Förskolelärarna idag ställs inför en ny situation och nya utmaningar (Lahdenperä, 2004). Idag 

krävs det att lärarna har en interkulturell kompetens. Om man har ett interkulturellt 

förhållningssätt så innebär det att man kan överbygga olika synsätt, kunna tolka, förstå och 

även respektera andras perspektiv samt kunna ifrågasätta och bearbeta den egna 

etnocentrismen (Lahdenperä, 2004: s.18). Etnocentrism är en beteckning för när man 

bedömer andra folk utifrån den egna positionen och beskriver dem på ens egna villkor. Man 

kan säga att det är ett tankemönster där man sätter ens egna kulturella värderingar i centrum 

och som en norm. En etnocentrisk attityd, som jämför andra med sitt eget samhälle, kan 

förhindra möjligheten till förståelse (Eriksen, 2004: s.22).  

Andersson (2001: s.38-39) tar upp svårigheten i att se sina egna tankar och värderingar som 

man själv har växt upp med. Hon säger att det är först när man hamnar i situationer där man 

tvingas se på sina egna tankar och värderingar utifrån och blir medveten om sin egen 

etnocentricitet (för vi är alla mer eller mindre etnocentriska) först då skapas förutsättningar 
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för ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. För att kunna öka sin interkulturella 

kompetens, det vill säga öka sin medvetenhet om den egna kulturen, så förutsätts erfarenheter 

av interkulturella kontakter och möten (Lahdenperä, 2004: s.19).  

Birgitta berättar att de i deras arbetslag arbetar med olika teman. Förra terminen arbetade de 

med värdegrund för att själva komma underfund med vart de stod och hur de tänker i 

förhållande till andra kulturer. De lärde sig om andras kulturers olika beteende och vad dem 

själva tyckte, vad som var det normala för dem själva och att det inte är lika normalt för andra 

människor, hur man själv såg på det och kunde ta det. Detta såg hon som mycket viktig 

kunskap att få. ”För vi lever ju alla i våran egen verklighet, och det gäller att vi som vuxna 

stannar upp och tänker att min verklighet inte är alla andras verklighet”, säger Birgitta. 

Lahdenperä tar upp att man måste vara medveten om sina egna värderingar, om vad man 

själv tycker och tänker och komma till insikt om varför jag tänker som jag gör, för att kunna 

ha ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2004: s.52). Betydelsen för att ha 

kännedom om sig själv som förskolelärare tycker Birgitta är jätteviktigt ”ju mer medveten 

man är om sina plus och minussidor ju bättre är det i mötet med andra människor. Det är 

oerhört viktigt”. Att ha kännedom om sig själv och att jobba med sig själv, dels för att inse 

varför man gör saker och vad det beror på tycker även Annika har en viktig betydelse. Att ha 

självkunskap och självmedvetenhet och att lära sig hur man själv reagerar på det andra säger 

och gör påstår Lesafi (2004: s.90-94) är vad vi alla behöver lära oss och utveckla för att 

kunna hantera rikedomen av olikheter omkring oss. 

Man behöver betrakta de dagliga aktiviteterna på förskolan med ”nya glasögon”. Man 

behöver fundera över sig själv, vad förmedlar jag? Man behöver diskutera med kollegor och 

föräldrar. Man behöver mod att titta på sig själv, reflektera över sitt handlingssätt, öka sin 

självkännedom och våga vara nyfiken och full av tillförsikt (Norell, 1996: s.20). Det tror jag 

också att man kan behöva göra av den anledningen att man kanske inte är så medveten alla 

gånger om vad man förmedlar. Som Andersson och Refinetti (2001: s.8) skriver att läraren 

ses som en kulturbärare som kommunicerar den egna kulturens värderingar medvetet eller 

omedvetet. Maria säger att hon skulle vilja ha mer kunskap då hon känner att hon inte är så 

medveten alla gånger. 

Sabina talar om att man måste vara trygg i sin egen kultur för att kunna ta till sig andra 

kulturer. Andersson och Refinetti (2001) påstår att eleven behöver insikt om sig själv för att 
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kunna intressera sig för andra och annat. De talar också om att det idag krävs en vana att 

tänka utifrån olika perspektiv både hos lärare och elever.  Alla barn i Sverige kommer att leva 

i ett samhälle som blir mer och mer internationaliserat. Frågan är hur förskolan bäst kan bidra 

till att förbereda dem för detta liv (Norell, 1996: s.11). 

 

3.6 Internationell förberedelse 

Läroplanen menar att förskolan som en social och kulturell mötesplats kan stärka förmågan 

att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och förbereda barnen för 

ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle (Lpfö98). 

Att barnen känner sig trygga i sig själv, i sin kultur och att lära barnen att visa respekt för 

andra samt att se det positiva i olikheter är det som informanterna ser som det viktigaste att 

ge till barnen för att förbereda dem i en allt mer internationaliserad värld. I Lpfö98 (s.6) kan 

man också läsa att verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 

om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt.  

Norell (1996: s.7-8) menar att pedagogen har ett ansvar och möjligheten att lyfta fram 

mångfalden som något positivt, spännande och helt acceptabelt, och att betrakta yttre 

olikheter och inre likheter. Alla människor är i samma mån präglade av kultur, vilket betyder 

att vi alla har en grundläggande likhet men att vi blivit influerade av olika förmågor, 

föreställningar etc. Kulturbegreppet hänvisar därmed både till likheter och systematiska 

olikheter människor emellan (Eriksen, 2004). Kulturen definierar hur vi ser på livet i 

allmänhet och den påverkar våra reaktioner inför det som vi möter i vår omgivning, som till 

exempel likheter och olikheter (Falsafi, 2004: s.59). Det gäller olikheter av alla de slag, som 

att vara rödhårig, komma från Somalia, ha en pappa som är popidol, sakna ett ben, tala 

arabiska eller skånska (Norell, 1996).  

Norell (1996) säger att man inte ska släta ut och låtsas om att det inte finns några olikheter 

utan att man ska lyfta fram dem. Att lära barnen att det är okej att vara olika, att det är 

spännande och en tillgång (Norell, 1996: s.7-8), vilket också är något som alla informanterna 

är överens om. Sabina tar upp att värdegrunden är väldigt viktig och är något som måste 

skapas i själva miljön, i förskolans miljö. Att vi är olika men ändå lika mycket värda oavsett 
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om man har olika färger på håret eller huden, kön eller oavsett var man kommer ifrån är 

något som Annika säger. Förmedla att olikheter inte är något att vara rädd för utan att det är 

något föremånligt, som Sabina utrycker det.  

Förskolan har en tradition av att ”alla barn är lika” och att ”här gör vi ingen skillnad på 

barnen”, genom detta strävar man mot en homogen grupp snarare än en heterogen, 

mångkulturell (Norell, 1996: s.16). Detta är dock inget som har framkommit i denna studie, 

utan mer vikten av att just lyfta olikheter.  

Där mångfalden finns är det även viktigt att lära sig att se både likheter och olikheter, istället 

för antingen eller. Även i situationer som automatiskt utlöser till att endast se olikheterna 

måste vi också våga se likheter. Det är viktigt att man minnas att där det finns olikheter finns 

även likheter, vilket är lättare att se när individerna är i fokus och inte kategorierna (Falsafi, 

2004: s.16-57). När jag gick igenom intervjuerna så reflekterade jag över att informanterna 

talar mycket om olikheterna och inte något om likheterna, detta var något som jag kunde hitta 

en förklaring på i det Birgitta sa ” Jag tror att barnen i den här åldern testar sina tankar och 

idéer hela tiden, så jag tror att det är viktigt med just olikheterna, att det är okej att tycka 

olika. Det vi har lika är naturligtvis också viktigt men för barn i den här åldern så är det på 

något sätt mer självklart…det tar  de på något sätt förgivet när de gör lika”. Hon berättade 

också att det var just olikheterna som man hakade upp sig på i och med ökad ålder och att 

man i femårsålder har ett väldigt rätt- och feltänkande och då är det viktigt att vara med där 

och förklara och inte fördöma. 

Falsafi (2004: s.14) påstår att det är viktigt att öppna ögonen för olikheternas betydelse och 

att arbeta mer strukturerat och målmedvetet med dessa. Mina informanter talar mycket om att 

de tycker att det är viktigt att man hela tiden lyfter olikheter och det positiva i det men tar 

även upp vissa hinder som de ser i detta arbete, hinder som tidsbrist och för stora barngrupper 

på för få personal.  

 

3.7 Mindre barngrupper och mer tid 

När det kommer till att arbeta för en medvetenhet hos barnen för sitt eget sätt att leva och att 

andra kan leva på ett annat sätt och ha andra uppfattningar än vad man själv har, samt visa 

respekt för det, så menar Birgitta att man bara kan ge barnen detta genom konkreta samtal 
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och upplevelser med barnen, för att få dem att förstå vad det handlar om. Hon påpekar även 

att för att göra detta kan man inte ha så många barn i gruppen då dessa samtal kräver mycket 

tid. Tid för att man ska känna sig lugn och inte bli frustrerad över att de bråkar igen utan ta 

reda på vad det faktiskt handlar om. Ta den tiden det tar att stanna upp och prata om att man 

kan tycka olika, att ingen har mer rätt än någon annan. Samtalen måste få ta den tid de 

behöver (Andersson och Refinetti: 2001 s.37). 

Tid är en avgörande faktor för att läraren ska ha möjlighet att ta tillvara elevernas kunskaper 

och erfarenheter (Andersson och Refinetti: 2001 s.37). För att man ska kunna vara med och 

snappa upp frågor, funderingar och tankar som barnen har, och för att ha tid att kunna samtala 

kring det är det viktigt att inte ha för många barn omkring sig, förklarar Birgitta. Annika 

känner att man skulle kunna dela in barnen på ett mycket bättre sätt än vad de gör idag på 

deras arbetsplats, men påpekar samtidigt att det faktiskt är för många barn på för få vuxna. 

Därför säger Birgitta att hon skulle vilja ha mer riktlinjer om att man inte ska vara så många 

barn per vuxen. 

Alla informanterna säger att de tyvärr ofta upplever brist på tid, vilket de känner att det är 

synd då de är medvetna om tidens betydelse.  Annika upplever att tiden inte finns vilket är 

synd då hon vill så mycket mer. ”Barn behöver det här, tid, jätte mycket” säger Birgitta som 

känner även hon att det inte alltid finns den tid som hon skulle vilja ha. Men hon känner att i 

och med att de har delat upp barnen i smågrupper har hon i alla fall tid för sin barngrupp och 

därmed kan fånga deras tankar. Att hon genom detta kan gå mentalt utvilad hem, och veta att 

alla barn har blivit sedda och hörda den dagen.  

Likt informanterna så talar även Andersson och Refinetti (2001: s.37) om hur viktigt det är att 

man inte hoppar över ett samtal pågrund av verklig eller inbillad tidsnöd, då det kan innebära 

att både läraren och eleven går miste om kunskaper som är ovärderliga för bådas fortsatta 

kunskapsutveckling. 

Men informanterna upplever dock svårigheter i att kunna dela in barnen i mindre grupper då 

lärarna få allt fler arbetsuppgifter. Alla dessa arbetsuppgifter tar tid från lärarna, tid som 

lärarna behöver för pedagogiska och uppfostrande samtal med barnen (Andersson och 

Refinetti, 2001). Andersson och Refinetti (2001) bekräftar även det Annika kände att det 

finns en stress över allt som skall hinnas med. Annika upplever att det hela tiden läggs på 

diverse arbetsuppgifter som tar tid ifrån barnen då tiden måste tas någonstans ifrån, vilket 
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leder till att man vid färre tillfällen kan dela in barnen i smågrupper. Arbetet med att skriva 

lokala kursplaner och handlingsplaner omtalades även i Grubers studie (2007: s.67) som en 

”tidsstöld” från det arbete som många menade var det ”egentliga lärararbetet”. 

Det framkom i Grubers studie (2007: s.102) att lärare upplever att arbetet kring det 

mångkulturella är något extra som skall tillföras i undervisningen, som kommer att 

konkurrera med ett redan pressat tidsutrymme. Det framkom även i studien att lärarna på 

grund av tidsbrist upplever det svårt att hinna med och ge utrymme i den fortlöpande 

undervisningen för det mångkulturella arbetet. Mina informanter talar inte om det 

mångkulturella arbetet som något extra utöver utan mer som att det behövs mer tid till 

diskussion och uppfångande av barnens tankar som krävs för att det mångkulturella arbetet 

skall genomsyra det fortlöpande arbetet. Förutom tid och mindre barngrupper som tas upp så 

kan jag tänka mig att det mer handlar om att ge lärarna den kunskap som behövs för att ha ett 

interkulturellt perspektiv för att kunna arbeta med det mångkulturella på ett sätt som 

genomsyrar hela verksamheten. Det skulle då kanske inte kännas som något extra som tar tid 

utan mer handla om ett sätt att vara på och arbeta på. 

 

3.8 Arbetssätt 

Falsafi (2004: s.57) talar om ett stort behov som finns av att man måste anstränga sig för att 

tänka om och tänka nytt. Gamla svar och färdiga föreställningar måste granskas, ifrågasättas 

och ibland helt förkastas. Det måste nu finnas flera mallar för vad som är rätt och riktigt och 

inte bara en.  

Annika nämner att det kan vara bra att se sig runt på olika förskolor och då främst av 

anledningen att man inte känner att man stannar, som hon ser att många har gjort ”…på 

många ställen så är det många som har jobbat jätte länge och dem har hittat sitt sätt att jobba 

och det är jättesvårt att komma in och förändra dem. De säger att de vill förändra men det är 

sen inte samma sak att göra det” berättar Annika från sina erfarenheter, som har arbetat på 

många olika förskolor under sin tid som förskolelärare. Hon tror också att det kan ha att göra 

med hur man ser på sitt yrke, att det finns de som gärna går till arbetet och bara ”trampar på” 

som vanligt, och ser på sin roll mer som att de är där för att passa barnen. Medan man på 

andra förskolor, i andra arbetslag, är duktiga på att testa, pröva och förändra så det kan se 
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väldigt olika ut på olika förskolor tillägger hon samtidigt.  Men sen påpekar Annika också att 

det inte handlar om att testa nytt hela tiden utan att hitta ett sätt som man känner fungerar, ” 

För det kan ju vara så att man har en barngrupp ett år och sen kommer det en ny nästa år och 

då måste man ju kanske förändra igen så att..det är ju en balansgång”. Enligt Sabina handlar 

det också om att våga testa nya arbetssätt; ” Men vi har inte vågat så mycket här, vi har inte 

tagit så stora steg” säger Sabina i en diskussion om hur man kan arbeta. 

Där Birgitta arbetar har de hittat ett arbetssätt som hon själv stortrivs med. De har där delat in 

barnen i mindre grupper där en personal ansvarar för 5-7 barn, de är sedan i dessa 

smågrupper under ett antal timmar per dag. Dessa barngrupper ansvara de för och följer dem 

under hela deras förskoleperiod. En av fördelarna som Birgitta ser med detta arbetssätt, att 

dela in barnen i mindre grupper, är att man då verkligen kan utgå från barnen och vad de 

tycker och tänker. Dessutom jobbar de mycket i projekt där barnens tankar kommer fram. 

Maria trivs även hon med arbetsupplägget de har på hennes arbetsplats, där man sedan början 

av terminen har testat ett nytt arbetssätt, där de har barnen i olika mindre grupper under de 

första timmarna på dagen.   

I och med att läroplanen är så pass öppen är det mycket upp till arbetslaget att hitta ett 

arbetssätt som passar dem och den specifika barngruppen, för att på så vis uppfylla målen i 

läroplanen. 

 

3.9 Automatik 

Maria menar att i och med att man har så många olika kulturer på förskolan så sker 

förberedelse för det internationaliserade samhället automatiskt. Men att det kanske är 

annorlunda i en skola där det endast går barn med svensk bakgrund och att man då kanske 

måste arbeta mer för det, för att förbereda barnen för ett internationaliserat samhälle. Detta 

säger även Annika att i och med att barnen vistas i förskolan där det finns barn med alla 

möjliga färger och former så blir det mer som deras vardag. Man får då chansen att prata om 

olikheter och likheter och lyfta fram det på ett annat sätt än om alla barn i en grupp kommer 

ifrån samma land. Det blir mer naturligt på ett sådant sätt att man har kul och leker ihop och 

det är inget konstigt eller främmande att man talar ett annat språk, äter annan mat och så 

vidare.  
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Mångkulturella barngrupper är i sig ingen garanti för internationalisering. Kontakt garanterar 

ingenting. Medvetet och målinriktat pedagogiskt arbete är en förutsättning (Norell, 1996: 

s.14). I Lunneblads (2006) studie framkom det att förskolelärarna efterfrågade arbetsmaterial 

som underlättar det interkulturella arbetet.  

Men om barngruppen består av barn med olika etniskt ursprung ligger det nära till hands att 

uppmärksamma och formulera skillnader och likheter. Det är viktigt att hjälpa barn att känna 

stolthet men inte överlägsenhet. Det gäller alla barn, också de svenska. Oavsett barngruppen 

sammansättning kan man arbeta för att signalera att olikheter är okej, spännande och positivt. 

Man kan lyfta fram andra skillnader än etniska till exempel dialekter, kroppsbyggnad, 

hårfärg, eventuella handikapp, familjekonstellationer och så vidare (Norell, 1996: s17).  

 

3.10 Genomsyra verksamheten 

Flera studier (Lunneblad, 2006 och Gruber, 2007) visar att det tycks svårt att få in det 

mångkulturella som ett kontinuerligt inslag eller perspektiv i undervisningen utan det 

koncentreras istället till några särskilt valda tillfällen. Ofta så betonar man det exotiska i 

andra kulturer, fokuserar på högtider och festtraditioner, maträtter och så vidare. 

Mångkulturella aktiviteter hänförs ofta till temadagar, särskilda aktiviteter, frikopplade från 

den dagliga verksamheten och arbetsplanen. En verklig förståelse för andra sätt att tänka och 

leva det dagliga livet främjas inte (Norell, 1996: s.19). Informanterna i denna studie talar 

dock mer om att lyfta olikheter och olika levnadssätt i alla de små situationerna. 

Birgitta talar om vikten att lyfta barnens tankar och idéer om varandra så fort som de dyker 

upp. Annika tycker att man skall arbeta med detta hela tiden då det för barnen handlar om 

små situationer. ”Man kan ju få in det på så många sätt. När barnen leker djur och dataspel, vi 

pratar nu svenska, engelska och persiska vid vårt matbord, säger mjölk och morot på tre språk 

nu så barn börjar ju tidigt idag…” berättar Birgitta. De ger många exempel på situationer där 

liknande diskussioner kan lyftas. Birgitta berättar om när de arbetade med ett ”Pockemon” 

och ”Turtels” tema, att de då fick möjligheten att lyfta att det är bra att man har olika tankar 

och idéer för det är då det händer saker. Andra exempel från Sabina är att arbeta med 

värdegrunden, att man ska visa respekt för varandra, i varje rutinsituation, vid samlingarna. 

Vid matbordet pratar de om mat från andra länder om de har varit bortresta, fråga vad de har 
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ätit för mat som har varit annorlunda, lära sig olika fraser på olika språk med mera. Andra 

exempel som Annika tog upp är vid påklädningen, om en kille kommer med ”toffsar” i håret, 

när barnen är osams, när de leker, i alla de små situationerna. 

Alla förskolor har en pedagogisk planering och en arbetsplan. Där hittar man planer för olika 

aktiviteter och tankar kring den inlärning (motorisk, emotionell och så vidare) aktiviteterna 

ska förmedla. Men hur är det med den dolda inlärningen som sker i de små situationerna som 

under samlingen, vid lunchen och gymnastiken? Norell (1996) talar om att man kanske borde 

utgå mer från den dolda inlärningen om vad barnen lär sig i form av solidaritet, respekt och 

icke diskriminering, gemenskap och omsorg. Det är frågor som är svåra att mäta men som är 

det viktigaste av allt (Norell, 1996: s.54-55). Annika tala om att det är sådan fokus på det 

arbetet som syns och som kan visas upp och återberättas för föräldrarna, men som egentligen 

bara är en liten del av vad som görs. Den dolda inlärningen som Norell talar om menar 

Annika att den nästan försvinner bort då man skall skynda sig till gymnastiken och fokuset 

läggs på att berätta för föräldrarna att det här och det här gör vi på vår förskola. 

Tid och Kunskap var två nämnda svårigheter i att implementera målsättningen att arbeta med 

de mångkulturella direktiven både i denna och i Lunneblads studie (2006). 

 

3.11 Kunskap 

”Kunskap kan man aldrig få för mycket av. Det skulle jag gärna få mer utav”  

Ett citat från Maria, men som också Birgitta, Annika och Sabina delar. De säger att de gärna 

skulle ha mer kunskap för att effektivare kunna arbeta för en större medvetenhet hos barnen 

om deras egna och andras värderingar och sätt att leva. Forskning om lärare visar på att 

lärarna upplever att deras kunskap och kompetens brister (Lunneblad, 2006: s.29). 

Maria säger att hon ser bristen på kunskap som ett hinder, just att man inte kan så mycket om 

olika högtider, om olika religioner och hur man kan arbeta med det. Birgitta, likt Sabina och 

Annika, har också märkt att de behöver en väldig kunskap kring den mångfald som finns för 

att kunna möta både barn och föräldrar där de är. Ett bra exempel som gör det tydligt att man 

genom kunskap bland kan annat hantera olika situationer på ett bra sätt är det Sabina gav. 

Hon berättar om när hon skulle gå fram och förklara för fadern till ett barn som hade ramlat 
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och slagit i tanden, hon hade gått fram och räckt fram handen till fadern för att presentera sig 

men han hade inte tagit handen. De andra i personalen kommenterade efteråt att det var 

pinsamt och att han hade fördomar, men sen kom Sabina själv på att han var muslim (från 

Somalia med en stark kultur, enligt Sabina) och att det var därför han inte hade tagit i hand. 

Det står i koranen att det är förbjudet att skaka hand utanför släkten (Andersson och Refinetti, 

2001: s.22). Hon säger att om hon hade haft färskt kunskap om den kulturen så skulle inte 

denna pinsamma situation uppstå. Hon kände att hon hade betett sig respektlös för det var 

även pinsamt för honom. Sabina säger att det är små grejer som denna som gör väldigt 

mycket. Roth (1996 s.73) tar upp kunskapsbrist och begränsade erfarenheter av varandra som 

en svårighet vad gäller mellankulturella normkonflikter. Att ha en god relation med 

föräldrarna ser även Sabina som något viktigt och för att kunna göra det så säger hon att vi 

(förskolepersonalen) måste ha kompetensen.  

Att ha kännedom om vilken religion barnen har och vad den innebär ser Annika som viktigt 

då det handlar om vad man ska ha för avslutning, om man ska vara i kyrkan eller inte, så man 

inte står där och inte ens tänker på det. Det kan även vara bra att ha lite kunskap om varför, 

till exempel varför vissa barn inte äter en viss mat, så att man vet då barnen frågar. För att få 

denna kunskap kan man ta tillvara på föräldrars kunnande, vilket är något som Birgitta, 

Annika och Sabina påpekar.  Om man frågar lite mer får man också en djupare kontakt med 

föräldrarna. Sjögren (2001) tar även hon upp vikten av att lyssna på varandra, både elever, 

föräldrar och lärare för att kunna förstå varandra och samarbeta. Birgitta talar om hur man 

kan lära sig mycket genom att vara nyfiken och fråga både föräldrarna och barnen. ”Jag lär 

mig utav barnen” säger hon glatt.  

 Annika har erfarenhet av att många barn själva vill berätta. Maria däremot har erfarenhet av 

att det nästan är så att barnen skäms när man frågar om ord på barnets modersmål. Kanske för 

att de känner sig ovanliga, udda, och ensamma om att kanske fira den högtiden, tror Maria. 

Min egen fundering kring detta är om man skulle ha arbetat mer med en interkulturell 

pedagogik så kanske barnen inte skulle känna på det sättet. Det skulle då vara mer naturligt 

att alla bär på olikheter.  

Mer mångfald i en organisation som till exempel skolan kräver ökade kunskaper och 

medvetenhet hos medarbetare om vilka krav som ställs på dem. Detta kan bland annat ges i 

form av föreläsningar, seminarier och utbildningar (Falsafi, 2004). För att läroplanens mål 
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skall uppfyllas krävs en välutbildad personal som får möjlighet till den 

kompetensutvecklingen  och det stöd som krävs för att de professionellt skall kunna utföra 

sitt arbete. Detta har kommunen, som huvudman för verksamheten, ansvar för (Lpfö98). 

Kommunen där studien genomförts har påbörjat ett utvecklingsarbete för att kunna arbeta 

vidare med förskolans månkulturella uppdrag och har därmed anordnat bland annat en 

föreläsning med Ingela Olsson där förskolelärare har deltagit, de har även läst Olssons bok 

”Mötet med andra kulturer” (Jonsson, 2005) . Kommunen planerar även för en tvåårig 

fortbildning om dels ”språk och kommunikation i flerspråkliga förskolegrupper” som 

kommer att följas av en utbildning om ”interkulturell förhållningssätt och pedagogik” 

(Jonsson, 2007). Två av de fyra informanterna nämnde att de har fått läsa denna bok av 

Ingela Olsson, som de är väldigt positiva till och säger att de gärna skulle vilja ha mer utav 

liknande fortutbildningar. De resterande känner att diverse fortbildningar inom ämnet skulle 

vara värdefullt i deras arbete och i diskussioner och reflektioner, och för att få lite påfyllning 

av kunskap. Sabina säger att hon har lärt sig väldigt mycket på föreläsningar och utav Ingela 

Olssons bok men tycker att förskolepersonal måste lära sig mer om andra kulturer.  

De slutsatser man kom fram till i Andersson och Refinetti (2001) studie var bland annat att 

det idag krävs ytterligare kompetens av lärarna. Att lärarna ständigt måste vidareutbilda sig 

själva ur bland annat ett etnologiskt och socialantropologiskt perspektiv för att få en bredare 

kulturkompetens. Det är också viktigt att lärarna har god självkännedom och en medvetenhet 

om att man genom sitt sätt att vara, klä sig, att tala är kulturbärare även om man inte alltid 

tänker på det (Andersson och Refinetti, 2001). 

Att få en större kunskap om sin egen och andras kulturer tror jag skulle innebära en större 

medvetenhet och ett mer målinriktat arbete vad gäller läroplanens mångkulturella direktiv. 

 

3.12 Lpfö98 

Den nuvarande läroplanen är bara ett tunt häfte på cirka tjugo sidor. I detta nationella 

måldokument anger staten endast de mål som skolan förväntas att arbeta mot, men inte hur 

detta arbete ska genomföras eller uppnås (Gruber, 2007: s.66). 

Maria, Birgitta, Annika och Sabina är väldigt positiva till läroplanen. Man arbetar dock olika 

mycket med den på arbetsplatserna. Betydelsen av att den inte har några tydliga riktlinjer är 
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det dock lite skilda åsikter om. Birgitta som använder läroplanen som ett arbetsmaterial när 

hon skriver sina dokumentationer, projektarbeten med mera, försöker alltid att ha läroplanen i 

bakhuvudet. Hon känner att det är skönt att läroplanen är så pass öppen så länge man har en 

öppen diskussion om den i arbetslaget. Hon tror att det är väldigt viktigt att arbetslaget sätter 

sig ned och pratar igenom om hur man egentligen gör i praktiken. Hon menar också att 

genom att diskutera läroplanen så lyfter man upp den på ett mer medvetet plan. Just i och 

med att hon har använt den som ett arbetsmaterial har hon lärt sig jättemycket om vad som 

står där. Att läroplanen är så pass öppen som den är kan hon också tänka sig att om man 

känner sig otrygg i sin roll så tror hon att det vore bättre med tydligare riktlinjer i läroplanen.  

Birgitta tror att det tyvärr inte är så många förskolor som använder läroplanen som ett 

arbetsmaterial då hon tror att många tycker att den är svårformulerad, och att man inte sätter 

sig ner och bryter ner den och diskuterar den, vad betyder det här i praktiken, vilket man 

måste göra. Denna frihet i val av tillvägagångssätt, kunskapsstoff och organisering av 

lärande, tycks ha ställt lärarkåren inför en ny rad utmaningar och svårigheter (Gruber, 2007: 

s.67). I Grubers studie (2007) visade det sig att lärarna kände att de blivit lämnade med 

uttolkande av målen. De upplevde sig stå utan anvisningar för en rad dilemman som de 

förväntades kunna hantera i den dagliga verksamheten. Detta upplevdes många gånger 

betungande av lärarpersonalen. Att skolpersonalen upplevde svårigheter med att omsätta 

läroplanens mångkulturella direktiv på en mer konkret nivå framkom även i Runfors studie 

(2003) enligt Gruber (2007: s.67-91). 

Det gäller att man medvetet och aktivt knyter ann till förskolans styrdokument (Norell, 1996: 

s.103). Birgitta resonerar att ”set är ju det som är konsten i allt när man läser att omvandla 

teorin till praktik. Det är så kul att läsa om alla goda idéer men sen att omsätta det till 

praktiken är inte alltid så lätt, och då behöver man de här goda samtalen med varandra. Det 

gäller ju även mångfalden, så här tänker jag, så tänker du, var kan vi mötas så att det blir 

bra?”. Annika säger att hon tycker att det är en svår fråga om vad som krävs för att man skall 

arbeta mer med läroplanen, men likt Birgitta säger hon att det handlar om att lyfta, diskutera, 

ventilera och diskutera den igen. Det är dock inte alltid så enkelt då hon av erfarenhet säger 

att man kan tolka läroplanen på så olika sätt. 

Annika anser att det är viktigt att ha tydliga mål och riktlinjer, och att man bryter ner 

riktlinjerna på rätt nivå, ibland så tydligt att man sätter upp hur man skall vara mot ett 
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specifikt barn eller vad barnet behöver hjälp med. Hon känner också (i alla fall just nu, på sin 

nuvarande arbetsplats) att det skulle vara bra med tydligare riktlinjer i läroplanen för att 

underlätta diskussionen kring den. I Lunneblads (2006) studie visade det sig att 

förskolelärarna efterfrågar tydliga riktlinjer i hur man praktiskt skall utöva ett interkulturellt 

förhållningssätt (Lunneblads, 2006: s.49).   

 ”Jag tycker att det står väldigt tydligt hur vi ska göra!” Säger Sabina om läroplanen, men att 

det hänger mycket på deras skicklighet vad de skall välja för arbetssätt för att uppnå målen. 

Hon känner att hon har haft stor nytta av dem föreläsningar de gått på samt Ingela Olssons 

bok som de läst. Birgitta talar även om att i deras arbetslag handlar diskussionerna kring 

läroplanen om hur många barn man ska ha hand om per vuxen för att kunna uppfylla målen i 

läroplanen och för att mäkta med det så att det blir bra. 

 

4. Sammanfattade slutsatser 

Sammanfattningsvis framkom det att samtliga förskolelärare i denna studie ser att förskolan 

besitter en mångfald som de ser positivt på. De ser även förskolan som en social och kulturell 

mötesplats (som Lpfö98 hävdar). Det är viktigt att se mångfalden i alla barn, även hos de med 

svensk bakgrund. Denna mångfald ställer krav på en interkulturell pedagogik hos 

förskolelärarna, för att man på ett mer effektivt och medvetet sätt skall kunna arbeta för de 

mångkulturella direktiven som finns med i Lpfö98. Det vill säga för att få barnen att förstå de 

värden som ligger i en kulturell mångfald, för att förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle och för att ge barnen en medvetenhet om det egna kulturarvet och 

utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Att man som förskolelärare har en förmåga att överbrygga olika synsätt, kunna se på de olika 

kulturerna utifrån, även sin egen och kunna ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen, 

är en stor fördel i strävan mot att uppfylla läroplanens mångkulturella direktiv. Där känner 

informanterna (och tidigare studier) att de behöver mer kunskap. Att få påfyllnad av kunskap 

i form av diverse fortutbildningar säger de skulle vara mycket positivt och givande, även 

tillvaratagandet av föräldrarnas kunskap. 

Vad gäller att förskolan skall förbereda barnen för ett mer internationaliserat samhälle, som 

lpfö98 omtalar, anser informanterna att det viktigaste är att hela tiden lyfta olikheter och dess 
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positiva innebörd. Samt att acceptera och visa respekt för varandras olikheter. Men för att 

kunna arbeta för detta ansåg dem att de behövde mer tid och mindre barngrupper. Detta för 

att ha möjlighet till att snappa upp barnens egna tankar och funderingar och ha tid till 

diskussion kring detta. Dessa hinder som informanterna tar upp, tidsbrist, för stora 

barngrupper och för många barn på för få vuxna, ser ut att vara viktiga delar i arbetet för att 

kunna uppfylla de mångkulturella direktiv som läroplanen beskriver. Detta också för att det 

interkulturella/mångkulturella arbetet skall kunna genomsyra det fortlöpande arbetet.  

Det gäller att hitta ett arbetssätt som fungerar i arbetslaget och för den specifika barngruppen. 

Det gäller även att jobba mer medvetet med målen, och inte tro att förberedelserna för ett 

internationaliserat samhälle sker automatiskt i och med en stor etnisk mångfald i 

barngruppen. Man måste arbeta mer medvetet med läroplanen och deras mångkulturella 

direktiv och diskutera läroplanen mer aktivt i arbetsgruppen. Diskutera läroplanen och bryta 

ner den till praktiskt arbete för att därmed lyfta upp den på ett mer medvetet plan.   

Något som jag lade märke till under mina intervjuer var att man arbetar mycket olika på de 

olika förskolorna, som också informanterna själva sa. Just därför kan jag se att någon form av 

samarbete eller kontaktnät mellan olika förskolor för att tillvarata varandras erfarenheter och 

lyckade arbetssätt skulle vara värdefullt att ha. Kanske skulle det även vara en tillgång i 

diskussioner kring att omsätta läroplanen till en mer praktisk nivå och för att uppnå 

läroplanens mångkulturella direktiv. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2a. Trivs du med ditt yrke? 

 

3. Anser du att förskolan där du arbetar besitter en mångfald? 

3a. Hur ser du att den gör det? 

 

4. Tycker du att det är viktigt att ha kännedom om varje barns bakgrund? 

4a. Av vilka anledningar? 

 

5. Vems uppgift ser du att det är att arbeta för en större medvetenhet hos barnen om sitt eget 

sätt att leva och att andra kan leva på ett annat sätt och ha andra uppfattningar än vad man 

själv har, samt visa respekt för det?  

(Äta annan mat, ha en annan vardag, gå till kyrkan/moskén, ha en annan relation till släkt och 

familj än vad man själv har m.m.)  

 

5a. Hur ser du på din roll som förskolelärare i detta? 

  

5b. Hur känner du angående dina kunskaper för att arbeta för en större medvetenhet hos 

barnen om sina egna och andras, värderingar och sätt att leva? 
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Bilaga 1 

5c. Anser du att alla förskolor skall arbeta för en medvetenhet om sitt eget sätt att leva 

och att andra kan leva på ett annat sätt och ha andra uppfattningar än vad man själv har, 

samt visa respekt för det?  

 

6. Att som förskolelärare ha en medvetenhet om sig själv och sina egna värderingar, om vad 

man anser är rätt eller fel (normalt), vad anser du att det har för betydelse inom förskolan? 

 

6a. Att som förskolelärare ha en medvetenhet om andras värderingar, vad anser du att det 

har för betydelse inom förskolan? 

 

7. Vilka kunskaper ser du är viktiga att ge till barnen i en alltmer internationaliserad värld? 

 

8. Anser du att er förskola förbereder barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 

samhälle?  

8a. Hur arbetar du som förskolelärare för att förbereda barnen för ett liv i ett 

internationaliserat samhälle? 

8b. Vilka hinder ser du i detta arbeta? 

 

9. Vad skulle det innebära för er förskolelärare om läroplanen bestod av tydligare riktlinjer 

för hur målen skall uppnås? 

(Målen angående förskolan som en förberedelse för ett internationaliserat samhälle) 

Övriga frågor 

10. Är det något som du känner att du vill lägga till? 

11. Har du några frågor till mig? 


